Verslag vergadering DB d.d. 2 maart 2022

Locatie

:

Deels via MS Teams, deels Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar

Datum/tijd overleg

:

2 maart 2022, 9.15 uur

Deelnemers

:

Dhr. P. Kos, mw. M. van Gent, mw. E. Konijn, dhr. A. Tromp, dhr. E.J. Paulina.
Namens GGD Hollands Noorden aanwezig: mw. G. Geerdink, dhr. M. Besteman,

Verhinderd

:

Mw. M. van der Ven en dhr. W. Bijman

Voorzitter

:

Dhr. P.J.R. Kos

Notulist

:

Mw. Y.C. Koopen

1.

Opening/vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Van der Ven en de heer Bijman zijn verhinderd. De
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2a.

Vaststelling verslag vorige vergadering
Het verslag van 26 januari 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2b.

Actielijst DB vorige vergadering
Naar aanleiding van punt 4: De Veiligheidsregio NHN heeft een andere keuze gemaakt, zij stellen
eigen directeur zorg aan. Vanuit GGD HN is er behoefte de plaatsvervangend DPG vanuit eigen
midden aan te wijzen, dit betekent dat het convenant met de VR moet worden aangepast.
Voor het overige wordt de actielijst voor kennisgeving aangenomen.

3a.

Ingekomen stukken
GGupDate gemeenten: de opmerkingen vanuit DB worden verwerkt, daarna wordt de nieuwsbrief
naar de AB leden gestuurd.

3b.

Mededelingen
De heer Paulina heeft een mededeling over:
•

Wijziging in Directie Management Team GGD Hollands Noorden: Vanessa Kee is toegetreden
tot het DMT en heeft een aantal taken op het gebied van bedrijfsvoering overgenomen van
Mark Besteman.

3c.

Stand van zaken covid
Mevrouw Geerdink licht toe. De besmettingen nemen af, er zijn minder doden en minder druk op
de zorg. Het gaat naar de fase dat het een ernstige griep is. Dat betekent wel dat het testbeleid,
bron- en contactonderzoek en vaccinatiebeleid daarop aangepast gaan worden. Dat betekent
vraagstukken als hoeveel personeel moeten we nog achter de hand houden om op te kunnen
schalen als het virus weer opleeft. Hierover wordt landelijk gesproken, maar zeker is wel dat we
afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers. Ook is gestart met het boosteren (4e
vaccinatie) van de 70-plussers.
Mevrouw Geerdink geeft verder aan dat bij de kabinetsvorming er ook aangegeven is dat er
budget voor pandemie organisatie wordt vrij gemaakt, vanuit GGD GHOR is daar een bedrag voor
berekend dat zij nodig achten. Deze rapporten worden in de BAC PG besproken. Mevrouw Konijn
vraagt om dit ook voor het DB te agenderen. Mevrouw Konijn spreekt haar waardering uit dat zij
als AB/DB lid goed geinformeerd wordt over bijvoorbeeld openingstijden vaccinatielocaties.
Voor Alkmaar wordt gezocht naar een nieuwe locatie, daar is al iets in beeld, maar hierover moet
nog besluit worden genomen. De locatie Agriport stopt medio juni mee, omdat ook de tenten niet
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langer gehuurd kunnen worden. Er komen 5 tot 6 kleinere locaties voor testen en vaccineren in
Noord-Holland Noord met opschalingsmogelijkheid. Deze zijn minder bezet en open als het nodig
is. In Hoorn wordt veel op maat gewerkt. Vanuit het DB wordt aandacht gevraagd voor de
communicatie over de wijzigingen richting de AB leden en colleges.
De heer Paulina meldt nog dat de Autoriteit Persoonsgegevens de rapporten over de datadiefstal
gereed heeft. Voor GGD-en betekent dit dat er aantal maatregelen genomen moeten worden. Daar
is nu nog financiering vanuit VWS voor maar vanaf 2024 houdt dat op. Dat is een zorg. Verder is
er bij alle GGD-en maar vooral bij VWS een claim van de Stichting ICAM ingediend.
Mevrouw Konijn meldt dat de VR heeft terug geblikt op de pandemie en vooral hoe hebben we het
georganiseerd. Zij pleit er voor om hier in commissie Zorg & Veiligheid ook de investeringen die in
GGD zijn gedaan wel te benoemen. De heer Paulina geeft aan dat er een landelijke evaluatie van de
crisisorganisatie is gedaan maar ook regionaal. Daar zijn deze week ook afspraken over gemaakt
met de VR over wat er al gedaan is.
Tot slot wordt nog stil gestaan bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Mevrouw Konijn vraagt of er bij prostitutiezorg ook Oekraïense vrouwen bekend zijn. Mevrouw
Geerdink geeft aan dat er afgelopen jaren geen sekswerkers uit Oekraïne afkomstig waren, nu
mogelijk één.
4.

Agendapunten ter besluitvorming

4a.

Voorstel tot bestuurlijke reactie zienswijzen Kadernota 2023 GGD Hollands Noorden
Er zijn twee wat inhoudelijke zienswijzen ontvangen: vanuit Alkmaar en Medemblik en Opmeer.
Het concept voorstel voor het AB ligt nu voor. Het DB besluit om de reactie op de zienswijze van
Alkmaar over GGiD iets explicieter te maken en de beantwoording daarop in overleg met de
voorzitter aan te passen.
Het dagelijks bestuur besluit om het voorstel aan het algemeen bestuur als volgt te wijzigen:
1.

Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie

2.

Kadernota 2023 vast te stellen met inachtneming van de zienswijzen en de bestuurlijke
reactie om:
a.

In de begroting 2023 geven we in de risicoparagraaf zicht op wat de kostenpost is als
de implementatie van het GGiD dossier niet slaagt;

b.

In het geval het GGiD systeem in het werkgebied van de GGD Hollands Noorden niet
geïmplementeerd is in 2023 – om begin 2024 een voorstel van de GGD Hollands
Noorden voorgelegd te krijgen met alternatieven en/of juridische consequenties van
dit feit

c.
3.
4b.

Geen indexatie op de € 180.000 uit het Financieel Herstelplan toe te passen.

Gemeenteraden te informeren over besluitvorming AB.

Monitoring Veilig Thuis t/m december 2021
Dit is de laatste keer dat aan de stuurgroep wordt gerapporteerd. Vanaf 1 januari 2022 gaat de
verantwoording via de P&C cyclus van GGD Hollands Noorden. Veilig Thuis is binnen de financiële
kaders en heeft de doorlooptijden kunnen verkorten. Er zijn meer spoedmeldingen dan voorheen.
De heer Paulina geeft aan dat hij zich wel afvraagt wat de wijkteams meer kunnen doen.
De heer Tromp vraagt of dit alleen voor onze regio geldt of speelt het landelijk. Mevrouw
Verstraaten geeft aan dat er grote verschillen zijn tussen Veilig Thuis organisaties. Toename van
de spoedmeldingen is wel een landelijk beeld. Mevrouw Verstraaten geeft aan dat er geen
inhoudelijke analyse van is. De meeste meldingen komen via de politie.
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Mevrouw Engbers geeft aan dat er ook bij de JGZ signalen zijn dat men gezinnen niet meer door
kan zetten naar bijvoorbeeld psychiatrie, jeugdzorg e.d. Je zou in breedte moeten kijken wat er
speelt.
De heer Tromp zou graag het beeld landelijk willen hebben.
Mevrouw Van Gent vraagt of er verschillen zijn per regio. Mevrouw Verstraaten geeft aan dat dit
vraagt om een analyse van de casussen achter de cijfers. Mevrouw Konijn vult aan dat zij het
zorgelijk vindt, dat het meestal de politie is die meldt. Je zou meer aan de voorkant willen zitten.
Zij vindt het een goed idee om hier meer inhoudelijk naar te kijken en dit signaal oppakken. Er is
al een rapport Casus door de keten en er zijn meer onderzoeken beschikbaar die de kwetsbaarheid in de keten laten zien.
De voorzitter concludeert dat er behoefte is om een analyse te maken van dit signaal.
Het DB besluit om:
1.

Kennis te nemen van de monitoring

2.

Monitoring verzenden naar Stuurgroep Bovenregionale Specialistische Jeugdhulp NHN

3.

Aanvullend (los van de monitoring) om een analyse te maken van de casussen achter de
cijfers, van de spoedmeldingen, opvolging in de keten (signalen dat jeugdzorg en psychiatrie
niet voldoende kunnen opvangen) en stuurgroep mee te delen dat GGD dit wil onderzoeken.

4c.

Voorstel aan commissie Zorg & Veiligheid over diverse vraagstukken Wvggz
Het voorstel is besproken met de portefeuillehouder mevrouw Van der Ven. Vanuit het DB wordt
opgemerkt dat de resultaten van het onderzoek naar de Wet verplichte GGZ afgewacht moeten
worden en daarna bekeken kan worden of je een inhoudelijke evaluatie gaat houden.
De commissie Zorg & Veiligheid is op 1 april aanstaande.
Het DB stemt in met het voorstel:
1.

Akkoord te gaan met het bijgevoegde voorstel van het DB voor de Cie. Z&V inzake de
vraagstukken Wvggz van gemeenten.

2.

Akkoord te gaan met het voorleggen van het voorstel aan de commissie in de vergadering van
1 april.

3.

Het AB hier mondeling over te informeren op 9 maart bij de behandeling evaluatie DVO en het
voorstel aan de Cie Z&V ter informatie na te sturen aan het AB.

5

Agendapunten ter bespreking/informatie

5a.

Stand van zaken GGiD
De heer Paulina praat het DB bij. Besloten wordt om een korte besloten vergadering van het AB uit
te schrijven om ook de AB leden op de hoogte te brengen. Deze wordt voorafgaand aan het
reguliere AB gehouden, dat daarmee een half uur later begint.

5b.

Inwerkingtreding en implementatie Wet open overheid (WOO)
Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Daarmee komt de huidige Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen. De Woo heeft als doel de informatie van overheden
en semi-overheden meer transparant te maken voor het publiek. De verplichtingen uit de WOO
gelden ook voor GGD Hollands Noorden.
Het DB neemt kennis van de memo met de te ondernemen stappen. Daarnaast besluit het DB om
hier mededeling van te doen in het AB en de memo ook aan de AB leden te zenden.
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5c

Voorbespreking vergadering AB 9 maart 2022
Voorafgaand aan het AB is zojuist een kort besloten AB gepland. Voor het overige zijn er geen
bijzonderheden. Bij de mededelingen wordt de implementatie van de WOO nog meegenomen.

6.

Commissie basisvoorzieningen en Zorg&Veiligheid, BAC PG, GGD GHOR Nederland
Er zijn geen stukken ter bespreking.

7.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

8.

Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus ongewijzigd vastgesteld d.d. 13 april 2022
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